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 ۱۹/۱۲/۲۰۲۱            احمد خالدی دوکتور نور

 

 افغانستان عمدهٔ معرفی اقوام 
 ها  تاجیک - دوم

 

 (م۲۰۲۱پنجم دسمبر )متن سخنرانی در کلب هاوس 
 

 اسم، محل زندگی، نفوس ومنشأ نژادی
آسیای  که در زبان  فارسی تاجیکی/ دری/ عمومی است برمردم یهانام فارسیوان ،تاژیک ،تاِجک ،تاجیک
 کنند، یم یآمو در بدخشان زندگ یایفرغانه و منشأ در یهایو افغانستان بخصوص در واد کستانیتاج ،یمرکز

 .کنند یم یجنوب ازبکستان زندگ کستانیافغانستان، تاج امروزه اکثراً در ها  کی. تاجشود یاطالق م
بلخ،  سا،یدر بدخشان، تخار، کاپ کهایتاج نیشتریاما ب کنند یم یزندگ اتیاز وال یاریدر بس ها  کیدر افغانستان تاج

 .سکونت دارند و هرات ر،یپروان، کابل، بغالن، پنجش
تر پشت کوه در شهر بزرگ، رستاق، چاه  ها/غرچه ها( در قراء مرتفع  )غلچه ها  کیدر بدخشان تاج شود یم گفته
ً ترک نش تیپر جمع یآباد و قرا ضیکشم و ف نی. منطقه ارگو بکنند یم یگ راغ و... زنده فتل،یآب،   نیآن عمدتا

 نی. بنابربرند یمبه سر  شتریب کانیتاج یکه در آن نواح شود، یم شتریآباد ارتفاعات ب ضیهستند. در منطقه شرق ف
مردمان مختلف  لهیبزرگ بدخشان )قندوز و کوکچه( به وس اریدر طول دو رودخانة بس زیخ نسبتاً حاصل یها نیزم

  کیحساب سکونت تاج نی. به اندیگویکه در زبان پشتو به کوه "غر" م میدانیترک و هزاره فرا گرفته شده است. م
  .ندینما یم لیتمث یخوب " را بهنی"کوه نش ایم "غرچه" و مفهو شوندیها پ  و در کوه اعاتدر ارتف ها
اشاره بر آن است که به هردو  رینام ساکنان دره پام ی( به معننیکوه نش کانیمورد کلمه "غلچه/غرچه" )تاج در
 ها، یشغنان ها، یدارند که روشان نیبر دهیعق یگروه ری. در چند سال اخندیگو  ی( سخن میریو پام ی)فارس شیگو
 .ستندین کیتاج ها یو وخ ها ینید ها، یزغالمی

 یها  تیدر وال ادیشمار ز  و به دهند  یم لیسمرقند و بخارا را تشک یشهرها تیجمع نیشتریدر ازبکستان ب
فرغانه  ۀدر در نیو همچن کستانیازبکستان با تاج یدر جنوب و در امتداد سرحدات شرق ایدر و سرخان ایدر کشک
 یسکن انهیم یایاز آس یتر عیمناطق وس در ها  کی. در گذشته تاجکنند یم یفرغانه و نمنگان زندگ یها  تیدر وال

درصد  نیها همچن کیمنطقه جابجا شدند. تاج نیبه سبب تهاجم گستردهٔ ترکان از شمال و شرق به ا یداشتند، ول
از  ییها در قسمت نیهمچن ها کی. تاجدهندیم لیتشک رانیرا در ا نیو ساکن شهر ورام یاز مردمان بوم یشتریب

 .برند یبه سر م زیهرمزگان ن یغرب از شمال ییاه فارس، اصفهان و قسمت
 یزندگ انگیسنک التیمنطقه در ا یکاهها نیبلند تر یدر دامنه ها ریتاشقرغان پام هٔ یدر ناح نیچ یها  کیتاج
 .کنندیم
 ،ی)ن ا خالد صدیف 25.2که با سهم  گردد یم نینفر تخم ونیلیم 8.5 یدر سال جار ها  کیافغانستان نفوس تاج در

( در مجموع 2021نوامبر  21 ن،یافغان جرمن آنال /سبوکیمردم افغانستان، منتشره ف تها،یافغانستان چهار راه مدن
 .(مراجعه شود مهیسازند)به جدول ضم یها م کشور را بعد از پشتون یگروه قوم نینفوس کشور، دوم

 نیا ینفر از اهال ۴٬۲۱۵٬۳۷۲انجام شد  ۱۹۸۹که در سال  یشورو ریاتحاد جماه یشمارسر نیبراساس آخر
، ( %۷۵) کستانیتاج ینفر در جمهور ۳٬۱۷۲٬۴۲۰تعداد  نیاند. از ا  کرده یمعرف کیکشور خود را تاج

نفر در  ۲۵٬۵۱۴ زستان،ینفر در قرق ۳۳٬۵۱۸ ه،ینفر در روس ۳۸٬۲۰۸، ( %۲۲نفر در ازبکستان ) ۹۳۳٬۵۶۰
 .اند نفر در ترکمنستان بوده ۳٬۱۴۹ ن،ینفر در اوکرا ۴٬۴۴۷قزاقستان، 

در حدود  کانیرقم سهم تاج نیشده است که مطابق ا نینفر تخم ونیمل 9.3در حدود  کستانیتاج 2020سال  نفوس
 .نفر خواهد بود ونیهفت مل
  در منطقه شده کانیتاج ییگرا  یمل یاین باعث احدر افغانستا یداخل یها  و جنگ یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش

 راثیتا م است  دهیکوش یبطور رسم کستانیحرکت بوده است. دولت تاج نیا ینقطهٔ کانون کستانیتاج ژهیاست. به و
 .مسلط بر منطقه را پس از حملهٔ اعراب دوباره زنده کند کیحکومت تاج نینخست ان،یسامان یامپراتور
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در حدود شانزده  توان یممالک م ریسا کانیم به شمول ساکنان تاج2020را در سال  ها کیدر مجموع نفوس تاج
خلق  خیتار کستانیدارد که "مؤرخان تاج دهینظر نظروف عق حق سوریمنوال پروف نیکرد. بر هم نینفر تخم ونیلیم

در افغانستان  ها  کیدرصد تاج 62 که یمحدود ساخته اند... در حال انهیم یایرا در محدوده ماورالنهر و آس کیتاج
ماورالنهر  کیبه مراتب از مردم تاج کیخلق تاج یو معنو یفرهنگ ماد نشی... سهم آنها در آفرکنندیم یگ زند
 ."(1999افغانستان، دوشنبه،  خیدر تار کانی)مقام تاج باشد  یم ادتریز
 ن،یمؤرخ یاز سو ین آثار فراوانتاکنو ها  کیتاج یخیتار تیاجداد، هو ،یقوم یها  شهیمورد نام، ر در

  .اند دهیگرد فیپژوهشگران و دانشمندان منطقه و جهان تأل
که ترکان ظاهر  نی( را در برابر مسلمانان به کار برده اند. همکی)تاج کیدر آغاز نام تاز یمرکز یایآس ساکنان
( کی)تاج کیخود را تاز ریاند. مغوالن غ کرده  یکه ترک نبوده اند، استعمال م یا فهیکلمه را در باره طا نیشدند، ا

 .گفتند یم
" و "فرهنگ نیچون "لغتنامه دهخدا"، "برهان قاطع"، "فرهنگ مع یدر یزبان فارس یها  ها و قاموس  فرهنگ در
زاده  ک،یتاز ای کیتاج یآمده است. در برهان قاطع معن رمغولیو غ رترکیغ رعرب،یغ یبه معن کی" تاجیسینف

 ادآوری دیم، تهران(. با1330سال  نیعچاپ محمد م دیوالد عرب در خراسان ذکر شده است )تجدا ایشده از عرب، 
" گفته یبه فرد عرب نژاد "تاز یدر یکه در پارس میدان یاست و ما م کی" تاجکیشده کلمه "تاژ یشد که ترک

 .گردد یم ادی" یبه نام "زبان تاز یزبان عرب شود یم
 «کیتاژ» ای «کیتاچ» یبه مردم اجنب میاز قد انیرانیاست: "ا آورده یشناس اساس بهار در کتاب سبک نیهم بر
نو،  یدر یلفظ در زبان فارس نی. اندیگو« عجم» ای" ی"بربر"  و اعراب "اعجم انیونانیچنان که  اند، گفته یم

 «کیتاچ»و به اجانب  یباق میفرارود لهجهٔ قد ودر توران  یول د،یرفته خاص اعراب گرد تلفظ شد و رفته "ی"تاز
 یداخل زبان ترک یبه همان معن «کیتاچ»آن سامان، لفظ  زبانان یبا فارس ییو پس از اختالط ترکان آلتا گفتند یم

 "گفته شد کیو ترک و تاج دیاطالق گرد انیکلمه بر فارس نیخواندند و ا «کیتاج»را  زبانان یشد و فارس
 یها : "بر اساس پژوهشسدینو یم ”خیتار ریدر مس کانیتاج“کتاب  سندهیو نو کیپژوهشگر تاجشکورزاده،  رزایم

و کاشغر  ریکشم یو حت کستانیافغانستان، تاج ران،یا ،یگو یمردم پارس انه،یم یاینقاط آس یاریانجام شده، در بس
 .اند کرده  یمعرف ”کیتاج“خود را 
 کرده یم یگ زنده هیناح نی( دریالدیقبل از ظهور ترکان )در قرن ششم م کانیبر آن اند که تاج یی عده همچنان
و هنر  کیقوم تاج ،یاحمد ریم میافغانستان و ماورالنهر سکونت داشتند )مر انه،یم یایدر مناطق آس ها کیاند... تاج

 .(238،ص1373نتهرا خ،یتار ریدر مس کانیتاج انه،یم یایدر آس یکیتاج
" کیمعتقدند که "تاج ها یاست. بعض دهی" نامکیبخارا را "تاج کانیخوارزم را "سارت" و تاج کانیتاج یعبدالغاز

  .باشد یبوده است، م ی" که لفظ پهلوکی"تاژ افتهیصورت تحول 
" یشدادیو پ کیپراداد -"پارا داتا یها هرودوت به سلسله واژه ی"هاکیهمان اصطالح "داد کیتاج تر میقد صورت

-کی. کلمه "دادباشند یم کانیاجداد تاج ها کیداد یمبن نی. بر اباشد ینم رابطه یقوم ب نیا انینیشیبه پ یریدوره اساط
DODIK " در کتاب اوستا است" که یبر متون فقه مل"دادگر" و"عادل" آمده است، مشت یکه به معن "DO-TIK" 
 سوریاست )پروف دهی" گردجهیو انایبدخشان در "آر یایبر رود مقدس )آمو( و جغراف یریکه تعب شود، یهم خوانده م

 .(1382نظر نظروف،  حق
در  شی" نام داشت، که دو هزار و پنجصد سال پکی"داد یمرکز یایآس یبوم یها فهیاز طا یکی دهیعق نیاساس ا بر
 ها نیانند او م ها یسغد ها، یها، خوارزم . با گذشت زمان با اقوام هم تبار خود سارتستندیز یم نیسرزم نیهم
ً یتدر افته،ی زشیآم تاجدار و تاجپوش، پس از دورة  می" با اضافه مفاهکی" را در ترادف به "دادکینام "تاج جا

 گفتند ی" مکی"تاج ای" یو آنها را "تاج دندیپوش یم یکاله تاج مانند انیچون که زردشت دند،یمشهور گرد انیزردشت
 .(1380شکورزاده، تهران رزایاثر م ران،یو فالت ا ها ییایآر-"کانی)از کتاب "تاج

است و از  ها  کیتاج نیسرزم یبه معن کستانیو معتقد است که کلمه تاج رفتهیپذ کستانیرا دولت تاج فیتعر نیا
 .کردند یم یزندگ نیسرزم نیگرفته شده است که قبل از اسالم در ا یتاج لهیقب
نام  بیترک یکلمه "تاج" را در ابتدا انتخابوافق نبوده نظر م نیروس با ا ریبارتولد مستشرق شه ریمیوالد اما
 رزایبار تولد، در م ریمیمنطقه خوانده است )والد نیو زمان آن را پس از هجوم اعراب با ی" عربکی"تاج

 .(1380شکورزاده، تهران 
 یباال گرانینام از جانب د نینبوده و ا نیاما در گذشته چن خوانندیم کیرا به افتخار تاج امروزه مردم خود آنکه با

 .آنها گذاشته شده بود
 رزایو اعراب و برعکس استفاده شده اند. استاد م انیبه تاز یزمان کان،یترکان به تاج یاز سو یگاه کیتاج نام

عجم به کار رفته است. صحت  انیگو ینسبت به تمام پارس ششیدای" از آغاز پکیکه نام "تاج دیگو یتورسن زاده م
 نیتنها ورام یرانیو در منابع ا دانندینم کیرا تاج فارسها خود رایز باشدیم نیمستشرق کتعدادی دیمورد ترد ادعا نیا

. در زمان کنندیم ستینقاط پراگنده ز ریدر سا کهایتاج یدانسته اند و گفته اند که تعداد نینش کیرا منطقه تاج
 .گفتندی" مکیدربار را "تاج انیقزلباشها منش انیصفو
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  مختلف به نام یها  در مناطق و دوره کیتاج تیو ادب ما مل خینوشته است که: "در صفحات تار دیاحمد جاو دکتور
تات،  ک،یتژ ک،یتاز ک،یاست: تاژ ریو تفس حیتوض یخود دارا یکدام به جا شده اند، که هر ادی ریز یها

 وان،ید، دهقان، دهگان، غلچه، دهوار، فارسنژا دگان، آزا آزاده، آزاد زاده یاحرار، احرار و ابنا یابناءاالحرار، بن
 .(1383". )جاوید، عبداالحمد، اکادیمسین دکتور، اوستا، کابل  رهیسارت و غ ایسرت 

ً به گروه ها  کیافغانستان تاج در بلخ و  ،ی)کابل، غزن نیشهر نش یها  کی: تاجشوند یمنقسم م یآت یها  عمدتا
برک، لوگر و  یک )بره  یک  بره یها  کیو غوربند(، تاج ریکوهستان )پروان، نجراب، پنجش یها  کیهرات(، تاج

سرده  یها  کیقوم خروتئ(، تاج انیم در)در اورگون  یفورمول یها  کی(، تاجها ییبا غلزا یگیبتخاک در همسا
 .کنندیم یگ ( زندهیشرق غزن-)جنوب
  .هستند زین یلیمذهب اسماع یدارا ریدر پام تیاقل کیمذهب اند اما  یمسلمانان سن کهایقاطع تاج تیاکثر
مناطق  یدر اصل باشنده بوم کهی: کسدهدیم لیبودن و زبان تشک یرا در عصر حاضر محل کیتاج تیقوم یمبنا
 شودیم دهینام کیباشد تاج یدر یاو فارس یاز اعقاب آنها باشد( و زبان مادر ایو افغانستان باشد و ) یمرکز یایآس

 .یصرف نظر از مذهب و محل زندگ
 

 :کیاسم تاج یخیتار شواهد
 انهیم ی" فارسکی" از کلمهٔ "تازکیآن است که کلمه "تاج نیمحقق انیقابل تعمق و قبول شده م یفهایجمله تعر از

نام  نیعرب اند( منشاَ گرفته است. ا ی)که هردو به معن یامروز ی" فارسی( و کلمه "تازیو پارت ی)با منشأ سغد
 نیاز ا هیاست. قض افتهی تیمورد استفاده قرار گرفته و از آنجا به سائر مناطق عموم انهیم یایآس ایدر ماوراالنهر 

را  انهیماوراالنهر را حمله کرده مناطق سغد یالدیقرن هشتم م لیاعراب مسلمان که در اوا یقرار است که اردوها
 لمانتازه مس یاز فارسها یریتنها شامل اعراب نبوده بلکه تعداد کث دندیقرلوق جنگ یترکها یاشغال نمودند با قوا

اساس  نی"(. به ایکیو بارتولد "تاژ نگال،یشامل بودند )مراجعه شود اتلس بر زیرا ن یشده مناطق زاگروس مرکز
ان تازٔه دشمنان مسلم ییشناسا یبرا باشدی" فارسها مکی" را که معادل کلمه "تازکیاسم "تاژ یمرکز یایآس یترکها

Yusof Ḵāṣṣ-ḥājeb,) ) وسفیبه قول  یالدیم ازدهمیتا حدود قرن  بیترت نیخود بکار گرفتند. به ا
Qutadḡu bilig یایدر یایزبان در حوزه عل یمسلمانان فارس یاصطالح را بخصوص باال نیا دیترکان قره خان 

محسوب  انیو زمامداران در زمان غزنو ان،یترکان، باداران در زمان سامان یمنطقو یآمو و خراسان، )که رقبا
  .(، بکار گرفتندشدندیم
تا  1000و اتابکان ) یو سلجوق  یغزنو یدورانها سندگانیم( نو1991)تهران  یاقیس رینوشتهٔ محمد دب به

 ریزمان در ز نیبه بعد وسعت داده فارسها را که در ا ی" را از زمان عنصرکیم( کاربرد اصطالح "تاج1260
 یهقیداده شده را قبول کردند همچون ب قبل نیا زیاز فارسها ن یهم شامل آن نمودند. تعداد ستندیزیترکان م تیحاکم

شده توسط  شیرایو یهقی)ب کندی" در اشاره به مردم محل استفاده مکانیدربار ترکان بود و از "ما تاج یکه منش
 یروین کی انیرقابت م یبرداشت عموم کیبه  کیترک و تاج انیبه بعد تفاوت م نی( . از ا549ص  اص،یف

"، تهران کی)مراجعه شود به نظام الملک: "تاژ دیمبدل گرد نیشهرنش یادار تلهٔ ک کیو  یحکمران چوپان یجنگجو
 انهیم یایزبانان افغانستان و آس یکی/تاجیدر یبه معن شتریب کهایم، اشاره به تاج1400م(. در حدود سال 1962

 کیخودرا تاج ازبانان آن شهر ه یم اشغال نمودند فارس1868ند و بخارا را در سال روسها سمرق کهیبود. زمان
 .گفتندیم کیخودرا تاج یفرغانه زندگ یخوقند و در واد نیدر خان نش کهیهمچنان آنان کردندیم یمعرف
مناطق داده شده و توسط  نیمحل به مردمان ا یتوسط ازبکها کیو بدخشان افغانستان اسم تاج ریپنجش در

  .مناطق در گذشته نه چندان دور طرف استفاده قرار گرفته است نیزبان ا یحکمرانان پشتون و خود مردم در
)برخالف کلمات  یساحو ای یداشت و نه منشأ منطقو ی" بصورت مشخص نه منشأ زبانکیگذشته کلمه "تاج در

" کی(. در جهان ترک، معموأل به تاجران "تاجشدیسها گفته م"عجم" و "فارس" که در سابق توسط اعراب به فار
  .(ماسکو 1963)برتولد  کردندیخطاب م

 دیدارد. اول با ازی" به دقت نکیتکامل پروسه کاربرد کلمه "تاج یاجتماع-یخیو مباحث تار کیتینظر شکل فون از
" کیو تاج کیتاژ ک،یصطالحات "تاز( با ایعربستان ،ی" )به مفهوم عرب، عربیبخاطر داشت که اصطلالح "تاز  

( از نظر یو هند ،یاسالم یترک اتیدر ادب و) دیجد یدر یفارس اتی( در ادبیکیتاج ،یرانیا ،ی)به مفهوم فارس
 ) "کیکه در عصر حمالت مسلمانان به ماوراالنهر "تاز ردیگ یم جهی. سندرمن نتباشندیمتفاوت م یشکل و معن

tāžīg) کیو "تاژ کردندیصحبت م ی"  عصرساسانکیکه بزبان "فارس شدیبه فارسها خطاب م" ( tāžīk) به
 نیمسلمان در ا یترکها کهیگونه بعد ها زمان نیبد دانستندیزبان" م یزمان "در آنکه فارسها آنها را در  هایسغد

  ) "کی"تاج یرا مورد استفاده قرار دادند که با اصطالح امروز هایسغد فیتعر نیهم دندیمناطق به قدرت رس
tājīk) کندیم یباز یداشته مذهب نقش تصادف ینقش اصل یدارد که در آن زبان و محل زندگ یسازگار. 
ها را  ها فارس که قزلباش سدینویسفر کرد م رانیبه ا انیم در عصر صفو1680 یکمپفر که در سالها انگلبرت

از جمله فرهنگ دهخدا  یرانیا یفرهنگها ایلغتنامه ها  یاساس در تعداد نی. به همگفتندی" مکیتاج ای" کی"تاز
 یبا تاز کیتاج انیارتباط م کیحساب  نیاکرده اند. به  فی" را فرزند عرب که در خراسان تولد شده تعرکی"تاج

  .مانده است یتکتباران باق انی"عرب" در م
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 تیافغانستان )حزب جمع نیمجاهد یو جنگها کستانیکه از زمان استقالل کشور تاج کیتاج زمیونالیناس أما
را مشتق  کیعرب( رد کرده تاج ی)به معن کیرا از کلمه تاز کی( اوج گرفته است استخراج اصطالح تاجیاسالم

توسط  یبطور رسم فیتعر نی(.  ادوشنبهم 1992شاه،  عقوبیو  ینی)مراجعه شود به ع دانندیشده از کلمهٔ "تاج" م
برداشت از نظر  نیشکل تاج داخل شده است. اما ا کستانیدولت تاج یقبول شده و در نشان رسم کستانیدولت تاج

اضافه  ،ی" از نظر مورفولوژیکلمهٔ "تاج یعالوه بر ناسازگار ندیگوی. آنها مستیمورد قبول ن یزبان شناس یعلما
 یاصطالح نامانوس و نا آشنا در زبان در کی" اختراع کردن یکردن حرف "ک" به عنوان پساوند در آخر "تاج

   .موجود اند یبه عوض آن کلمات و اصطالحات مناسبترمانند "تاجدار" و "تاجور" در زبان در کهیبوده در حال
از  ها کیتاج تیمنسوب نیو قره قلپاق" خوانده اند. ا زیرا "از نسل تورکان قرق ها کیتاج یشهران هللا تیعنا دکتور
غرب به  یعلما یعلم قاتیتحق جهیقرقز، قره قلپاق، قزاق و ترکمن نت یها  به ترک (DNA) یان ا یلحاظ د
و  یس یب یب ویاز راد یالدیم ۲۰۰۹سپتمبر  سوم خیبه تار قاتیتحق نیا جهیکه نت باشد یم یعالم فرانسو یرهبر

تازه ژن افغانستان تحت عنوان )پژوهش  یبرا یپشتو و فارس ،یکیاوزب یها  به زبان یس یب یب یها  تیبعداً از سا
از  شتریب یداخل قوم یها که تفاوت دهد یپژوهش نشان م نی. ادیهستند( به نشر رس یکی کی: ترک و تاجیشناس
که در  یکیاقوام ترک و تاج ستیاست. پژوهش تازه حاک کانیتبار و تاج اقوام ترک انیم یومق نیب یها  تفاوت

پژوهش که  نیندارند. ا یاز هم چندان تفاوت یشناس ستیز یسکونت دارند، از نگاه شجره شناس شمیامتداد راه ابر
در  کیو مردم ترک و تاج لهیقوم و قب 24 انینفر از م 1000از  شیاز ب DNA ای یژن شناس یبردار با نمونه

 ادیچندان ز یدو گروه زبان نیا انیم یتفاوت قوم یکه از نگاه ژن شناس دهد  یانجام شده است، نشان م انهیم یایآس
 ژهیبه و ،یداخل قوم یها آشکار شده است که تفاوت ن،ی. بر خالف ادهد یم لیدرصد را تشک کیو کمتر از  ستین

 زیو قرق کیو اوزب کیزبان تاج یفارس یها گروه نیب یقوم انیم یها از تفاوت شتریبه مراتب ب کان،یتاج انیدر م
در طول  کیکه اقوام ترک و تاج ستیهش حاکپژو نیبوده است. ا انهیم یایو قزاق و ترکمن و قره قلپاق در آس

ها جدا  و ترک کانیجتا یکه به دو گروه اصل یداده اند تا زمان لیرا تشک یبزرگتر یها و گروه ختهیها به هم آم قرن
 .شدند

 نی"اول یاز پژوهشگران به رهبر یالملل نی" را گروه بانهیم یایاقوام در آس شیدایو پ یکیتی"تفاوت ژن پژوهش
انجام داده و فشردة آن در اول سپتامبر در مجله  ،ی، مردم شناس معروف فرانسو(Evelyn Heyer)، "ری یه

 .منتشر شده است "BMC Genetics" یانترنت
است  نیبخاطر داشت ا دیبا کنند،یم دیکه زبان شناسان همواره بر آن تأک یگریفوق نکته د جهیدر نظر داشت نت با

. شود یم لیتحو ینژاد یها نظر از تفاوت صرف گر،ید یبه مردم یست و از مردما یاجتماع دهیپد کیکه زبان 
موجود بود در عهد  کستانیو جنوب تاج فغانستاندر شمال ا شیاز هزار سال پ شیکه ب یزبان در شیدایپ قتیدر حق
هزار سال گذشته  یط نیدر ا هیحال رانیموجب رخنه تا اعماق فالت ا رفته،یرا پذ یرسم الخط عرب انیطاهر
 .. است دهیگرد
 انیب یوساقط شد و چون اعراب مسلمان برا یرانده و منزو ران،یمردم ا یو مل ینیزبان د یورود اسالم، پهلو بعد
به  ازین ،یمردم بوم نیو در ب دیجد نیقرآن، در سرزم ریترجمه و تفس ،یمذهب خود اسالم سن جیو ترو غیو تبل

( در  فیمزارشر -)بلخ  یفعل کستانیو جنوب تاج اندر شمال افغانست ییاشتند، از جاد دیمحمل و بستر و لسان جد
 نیزبان د ؛ی( بسته شد. فارسیامروز ی)فارس یشد و نطفه زبان در دهیدم ،یاسالم یروح عرب ،یخراسان یکالبد
داشت، مغلوب کرد بلکه، به  ینیرا که زبان موبدان آتشکده بود و بار د یدر منطقه شد، نه تنها زبان پهلو دیجد

 یکوچه و بازار اندرون تیرخنه کرد و زبان منبر و مسجد و تخت و دربار و در نها یامروز رانیعمق فالت ا
را کنار گذاشته به  یمردم ترک زبان مادر نگونهیشد. هم یو ر رازیزبان اصفهان و ش یو پهلو کیتاج ریمردم غ

و قطران  یحافظ و سعد کهو تخت و دربار بود تکلم کردند آنچنان که مقبول منبر و مسجد یدر یزبان فارس
ناتل  زیاساس پرو نیسرودند. بر هم یشعر م یدر یخود، بلکه ناچار به فارس ینه به زبان مادر زین یزیتبر

 که: کندیم دییتا یرانیدانشمند زبان شناس ا ،یو زبان فارس یدر کتاب زبانشناس یخانلر
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کنند. تعجب میبعد از معرفی اسالم در منطقه اظهار  ها در حوادث تاریخی عدم تبارز تاجیکگان از  از نویسنده  ٔعده
نویسد که تاجیکان همچون مردمان اصیل زاده و دهگان زاده، آزاده و احرار  پروفیسور جاوید در این مورد می

های همزیستی  وصف شده اند. معروفست که برای مردم دهقان، تجار و هنرپیشه با اصول صلح خواهی و روش
ها استیالگری، تجاوز کاری و  رفته است و آن شمار میگی آنها در روند حیات به  مسالمت آمیز، عنصر اصلی زنده

دانسته اند. ازین لحاظ در مقابل بادیه نشینان عرب و ترک و مغول که با همین  های بد را زشت و منفور می کنش
کرده اند  های صعب العبور عقب نشینی می های عمیق و کوهستان کردند، به عوض مقابله به دره گی می وسیله زنده

(. شاید گزینش نام غرچه )کوه نشین( به بخشی از 1383د، عبداالحمد، اکادیمسین دکتور، اوستا، کابل )جاوی

تاجیکان برهمین منوال صورت گرفته باشد و دال سکونت آنها در کوهستانهای بدخشان و دره های پنجشیر، 
 غوربند، تگاب و نجراب همین امر باشد.

 )پایان(
 

  

 های ترکیب قومی نفوس افغانستان توسط مؤلفین و منابع مختلف یجدول ضمیمه: تخمین فیصد

  
 هزاره تاجیک پشتون منبع مؤلف

اوزبی
 ک

سا
 یر

مجموع 
 )درصد(

1 

سروی و 
تحقیق شش 

 ساله

بنیاد واک ناروی 
1999 

62.7
3 

12.4 9 6 10 100 

2 
مکس 

 کلومبرگ
 100 4 3 3 30 60 1960افغانستان 

3 
 ویلیام میلی

تولد مجدد، 
انستان و افغ

 1998طالبان/لندن 
62.7 12.4 9 6 9.9 100 

4 

محم محجوب 
 و ف. باوری

جغرافیای دنیا چاپ 
 پنجم ایران

60 20 5 5 10 100 

5 

پروفیسور 
 سی آ. بروک

نفوس جهان 
/اتحاد 1981
 شوروی

52.8 18.6 8.6 8.6 
11.
4 

100 

6 
پروفیسور 
 محمد علی

کابل -افغانستان
1955 

60 20     20 100 

7 

پروفیسور 
 اسالنوف

زبان ملی 
افغانستان/اتحاد 

 1964شوروی 
60       40 100 

8 

محمد انعام 
 واک

سستم فدرالی در 
افغانستان/پاکستان 

62 12 9 6 11 100 
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2000 

9 

 – 42شماره 
جریده  43

 افغان ملت
 100 13 8 8 21 50 1995پاکستان 

10 

عبدال احمد 
 المیر

تاریخ و ایجاد 
افغانستان/لندن 

1980 
58.7 28.7 2.7 8 1.9 100 

11 

عبدالعظیم 
 ولیان

تاریخ و ایجاد 
افغانستان/ایران 

1987 
70 13     17 100 

12 
علی اکبر 

 جعفریان
 100 30     20 50 مجله سخن

13 
 لوی دوبری

 1973افغانستان 
 آمریکا

46 25 6 7 16 100 

14 
 ورلد الماناک

 1997افغانستان 
 آمریکا

38 25 19 6 12 100 

15 
 مکینزی

های بزرگ  زبان
 1987دنیا 

60       
35
-

45 
100 

 100 14 8 10 23 45 افغانستان انتونی 16

 Fact Book 42 27 13 9 9 100 سی.آی.ای 17

18 

انتخابات 
۲۰۰۴ 
ریاست 

 [1جمهوری]

نتایج نشر شده 
 انتخابات

55.4 16.3 11.6 10 6.7 100 

19 
دکتور نور 
 احمد خالدی

 100 5.7 12 12.2 26.4 43.7 2016اکادمیا 

           %55   متوسط  

 
درصد، عبدالرشید دوستم  12.2درصد، محمد محقق )هزاره(  16.3درصد، یونس قانونی )تاجک(  55.4[ حامد کرزی )پشتون( 1]

 درصد 12)ازبک( 

 
 مأخذ و منابع

نوامبر  21وک/افغان جرمن آنالین، ن ا خالدی، افغانستان چهار راه مدنیتها، مردم افغانستان، منتشره فیسب .1

2021 
 1999، دوشنبه، (نظر نظروف )مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان پروفیسور حق .2
 1373، تهران، ”تاجیکان در مسیر تاریخ“میرزا شکورزاده، پژوهشگر تاجیک  .3
  م، تهران1330برهان قاطع تجدید چاپ محمد معین سال  .4
 1373اجیکی در آسیای میانه، تاجیکان در مسیر تاریخ، تهرانمریم میر احمدی، قوم تاجیک و هنر ت .5
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